SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO
na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości
Trębaczew k. Działoszyna

....................................................................................................................
W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia” zastąpione jest skrótem SIWZ.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Zamawiający:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskiej 8, 00-940 Warszawa
Postępowanie prowadzone jest przez:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci w Łodzi
Dział Koordynacji Sieci
ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź
będący jednostką organizacyjną Zamawiającego
tel.: (42) 630 49 31
e-mail: arkadiusz.czyzak@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
godziny urzędowania 07:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować
do jednostki organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem odrębnym, prowadzenia którego nie regulują
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164). Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

(SIWZ)

oraz

wewnętrznych

przepisów

Zamawiającego.

W

sprawach

nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
3. Informacje ogólne:
Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Informacje o sposobach oceny lub
ofertach innych Wykonawców mogą być udzielane tylko w przypadkach szczególnie
uzasadnionych biznesowo.
3.2 PP S.A zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie
postępowania. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do
danego etapu postępowania oraz spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ.
3.3 Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do
wiadomości Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
3.1

b) informacja o zakończeniu postępowania (terminie, w którym zawarto umowę) do
wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
c) informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty oraz informacja o unieważnieniu
d) postępowania do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
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3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących
przypadkach:
a) nie wpłynęła żadna ważna oferta,
b) wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienie nie leży w interesie PP.
c) nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta
przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków
finansowych,
d) postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością
w całości lub części.

4.

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:

4.1
4.2

4.3
a)

b)
c)
d)

e)
f)

64110000-0
64114000-8

Usługi pocztowe;
Usługi okienka pocztowego.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Trębaczew
k. Działoszyna przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy (zwanego w treści umowy Agentem
Pocztowym) zawiera umowa agencyjna stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ: - zał.
Nr 1 do umowy agencyjnej - Zakres czynności Agenta Pocztowego;
Zamawiający zobowiązuje się do:
Zorganizowania i przeprowadzenia dla agenta pocztowego i/lub osób przez niego
upoważnionych szkolenia przygotowawczego, składającego się z części teoretycznej
i praktycznej.
Zapewnienie agentowi pocztowemu elementów wizualizacji placówki.
Zapewnienie agentowi oprogramowania służącego do świadczenia usług oraz rozliczania się
agenta pocztowego z urzędem macierzystym.
Wyposażenia agenta w datownik urzędu macierzystego oraz poduszkę i gumową podkładkę
pod datownik, a także w pieczęć tuszową przeznaczoną do etykiet zabezpieczających
przesyłki wartościowe.
Zapewnienie agentowi druków manipulacyjnych, formularzy, nalepek, pieczątek niezbędnych
do realizacji usług oraz przyrządy pomiarowe.
Bieżącego zaopatrywania Wykonawcy w znaczki i inne walory oraz wartości niezbędne do
świadczenia usług,

Wykonawca zobowiązany jest do:
Wyposażenia AP w komputer oraz w wagę paczkową i listową wg załącznika nr 5 do umowy
agencyjnej
 każda waga wykorzystywana przez Agenta pocztowego przy świadczeniu usług określonych
w umowie agencyjnej musi posiadać ważną legalizację. Koszty legalizacji wagi ponosi Agent
pocztowy.
b)
Dysponowania tytułem prawnym do lokalu, w którym ma być prowadzona Agencja Pocztowa,
co najmniej na czas trwania umowy.
c)
Lokal, w którym ma być prowadzona działalność musi spełniać warunki określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późn.
zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
d)
Obsługi klientów wewnątrz lokalu, w którym Wykonawca otworzy Agencję Pocztową.
e)
Przystosowania lokalu do obsługi osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na wózkach
inwalidzkich.
 w przypadku występowania barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp do agencji
pocztowej osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim, w lokalu
agencji pocztowej:
● agent pocztowy jest zobowiązany do zainstalowania dzwonka na zewnątrz lokalu, w którym
będzie znajdować się agencja pocztowa w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym
dostępu do świadczonych powszechnych usług pocztowych.
● w sytuacji braku możliwości zapewnienia przez agenta pocztowego dzwonka na zewnątrz
lokalu, Zleceniodawca zakupi i zainstaluje dzwonek, przy czym agent pocztowy pokryje
wszystkie związane z tym koszty.
4.4
a)

f)

Zainstalowania oświetlenia i ogrzewania stanowiska pocztowego, jak również miejsca
umożliwiającego poufne wypełnianie blankietów i innych druków.
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g)

h)
i)
j)

4.5
a)
b)

c)

4.6

Zorganizowania wyodrębnionego stanowiska dedykowanego wyłącznie do realizacji usług
pocztowych, lub stanowiska zintegrowanego z inną działalnością Agenta pocztowego, które
powinno być w widoczny sposób oznakowane.
Nieprowadzenia działalności będącej działalnością konkurencyjną w stosunku do usług
świadczonych na rzecz Zamawiającego.
Nieprowadzenia działalności zakłócającej swobodną obsługę klientów Agencji;
Oznakowania agencji pocztowej elementami wizualizacji określonymi w załączniku do umowy
agencyjnej.
Pracownicy Wykonawcy:
Wykonawca może dla wykonywania zobowiązań, o których mowa w projekcie umowy,
powierzyć wykonywanie usług swoim pracownikom na własny koszt i ryzyko.
W przypadku określonym w pkt a, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
w ofercie wykaz tychże osób (wzór wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć
przy wykonywaniu usług– wg załącznika Nr 2 do umowy agencyjnej stanowiącej zał. nr 4
do niniejszej SIWZ.)
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników.

Wynagrodzenie Wykonawcy:
Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne miesięcznie z dołu i może być ustalone w jednej
z form:
 prowizji,
 kwoty gwarantowanej.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Jeżeli wysokość prowizji nie przekroczy wysokości kwoty gwarantowanej, Wykonawcy
wypłacana jest kwota gwarantowana.
Wykonawca będzie na bieżąco informowany o wysokości wypracowanego przychodu oraz ilości
prawidłowo opracowanych przesyłek awizowanych za dany miesiąc przez Zamawiającego za
pośrednictwem urzędu macierzystego.

Pożądane przez Zamawiającego godziny funkcjonowania Agencji Pocztowej:
poniedziałek – piątek: od 09:00 do 18:00
sobota od 09:00 do12:00
w niedziele i święta nieczynne.
4.7

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Na zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy Agent pocztowy składa weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową. Wzór weksla oraz wzór deklaracji wekslowej stanowią
odpowiednio Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 7 do umowy.

5.

Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.

Składanie ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia
umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

8.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adresy i nr kontaktowe wskazane w
pkt 11.

9.

Tryb udzielania informacji i wyjaśnień
9.1 Każdy Wykonawca, który nabył lub pobrał SIWZ ma prawo zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie jej treści.

9.2.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ winien zostać przesłany w formie skanu (z podpisem
uprawnionej osoby) drogą elektroniczną na adres: arkadiusz.czyzak@.poczta-polska.pl
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10. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego
10.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ lub jej zmianę.

10.2

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać
zmiany treści SIWZ oraz terminu składania ofert. Informację o dokonanych zmianach
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej i przekazuje Wykonawcom, którzy
pobrali SIWZ.

11. Kontakt z Wykonawcami
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Arkadiusz Czyżak
e-mail: arkadiusz.czyzak@.poczta-polska.pl
tel.: 42 630 49 31
godziny urzędowania 07:00 - 15:00 (od poniedziałku do piątku)
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
12. Informacje dla Wykonawców
12.1 Wykonawca musi wypełnić i podpisać formularz oferty oraz formularz cenowy, stanowiący
Załącznik nr 1 oraz 1a do SIWZ.
12.2 Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane
postanowieniami niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami.
12.3 Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonania zakresu prac stanowiących
przedmiot zamówienia bez zgody Zamawiającego.
12.4 Wykonawca ma prawo zgłosić przed złożeniem oferty, zastrzeżenia do wymagań SIWZ
dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
II. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny
1.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie zrealizować
zamówienie oraz którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. lokalem, w
którym ma być prowadzona Agencja Pocztowa oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

1.2 Stwierdzenie spełniania ww. warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, metodą spełnia/nie
spełnia.
Na potwierdzenie, że Wykonawca jest w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie oraz,
że spełnia powyższe warunki, Wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty:
a) Dokument potwierdzający dysponowanie tytułem prawnym do lokalu, w którym ma
być prowadzona agencja pocztowa, co najmniej na czas trwania umowy agencyjnej.
2.

Ponadto do oferty należy załączyć:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ
Podpisane oświadczenie – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia
i podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy
czynności tych dokonuje pełnomocnik,
Wykaz osób, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć przy wykonywaniu usług – wg
załącznika Nr 2 do umowy agencyjnej stanowiącej zał. nr 4 do niniejszej SIWZ ;
Odpis z KRS bądź wydruk ze strony internetowej o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności

2.7 Dokumentację fotograficzną lokalu, w którym ma być prowadzona agencja pocztowa (na
2.8

zewnątrz i wewnątrz) oraz szkic sytuacyjny lokalu z zaznaczonym miejscem, w którym
planowane jest stanowisko pocztowe.
Informację o rodzaju działalności prowadzonej dodatkowo w lokalu.
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4. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie
4.1 Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy Regulaminu i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia
dokumentu pełnomocnictwa w formie analogicznej do wskazanej w Rozdz. II pkt 2 ppkt. 2.3
SIWZ.
4.2 Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie:
 wszyscy uczestnicy podmiotu występującego wspólnie składają dokumenty wymienione
w niniejszej SIWZ w Rozdz. II pkt. 1 ppkt 1.2 a). Dokumenty określone w Rozdz. II pkt 2
składane są wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. Forma składanych dokumentów
5.1 Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo winno być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
5.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
5.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IV. PRZYGOTOWANIE OFERT
1. Dopuszczalna ilość ofert składanych przez jednego Wykonawcę
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która na dalszych etapach podlega negocjacjom.
2. Koszt sporządzenia oferty
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
3.1 Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie
pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie,
czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
3.2 Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi
dokumentami były ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym
przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową
i imienną Wykonawcy – jeśli taką posiada.
3.3 Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM”, oraz powinny być poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za
zgodność z oryginałem.
3.4 Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
3.5 Formularz ofertowy ma być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej
dokumentacji (treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ). Zaleca się żeby formularz oferty
stanowił pierwszą stronę oferty.
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3.6
3.7

3.8

Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić druki stanowiące Załączniki do SIWZ, lub
sporządzić własne, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się
we wzorach.
Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców i nadzór nad nimi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działalność podwykonawców jak za własną.

4. Sposób utajnienia dokumentów
4.1

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być:
a) spięte i włożone w oddzielną , nieprzezroczystą okładkę,
b) specjalnie opisane na okładce np.: tajemnica przedsiębiorstwa,
c) wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę.

4.2

Za tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 11 pkt 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r. ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 , poz. 1503 ze
zmianami) rozumie się nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje technologiczne,
techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu oraz ceny
oferty, czyli informacji podlegających odczytaniu na otwarciu ofert.

5. Opakowanie ofert
5.1
5.2

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci w Łodzi
Dział Koordynacji Sieci
ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź
i oznaczone adnotacją „OFERTA w postępowaniu odrębnym na prowadzenie Agencji
Pocztowej w miejscowości Trębaczew k. Działoszyna.

5.3

W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert
przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

V. SKŁADANIE OFERT

1.

Termin składania ofert:
1.1 Ofertę należy złożyć do dnia 12 czerwca 2017r. do godz. 12:00
na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci w Łodzi
Dział Koordynacji Sieci
ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź
1.2

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty.

2. Otwarcie ofert:
2.1

Otwarcie złożonych ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

3. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od daty jej złożenia.
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VI. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ
1. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca musi przedstawić kalkulację ceny oferty w oparciu o załącznik nr 1a do formularza
ofertowego.
Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy mieć na uwadze, że:
- koszty prowadzenia Agencji ponosi Wykonawca oraz
- wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT.
Zamawiający w celu przybliżenia wielkości przychodów, jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu
prowadzenia Agencji Pocztowej podaje w formularzu ofertowym średnio przewidywane miesięczne
przychody oraz średnią miesięczną ilość przesyłek wydanych.Wykonawca dokona obliczenia prowizji
od sprzedanych usług oraz od sprzedanych znaczków, w oparciu o przedstawione średnie przychody
z prowadzenia Agencji na przedmiotowym obszarze.

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Wykonawcę szacunkowych
przychodów.
2. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez
Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów
znajdujących się we wzorze.
3. Zamawiający informuje, iż wysokość prowizji w czasie realizacji umowy jest stała.
4. Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń)
łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o cenach
z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. nr 97, poz. 1050).
5. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty.
6. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
VII. Analiza Ofert i negocjacje warunków zamówienia
1. W trakcie postępowania, po otwarciu Ofert i dokonaniu ich wstępnej analizy i oceny,
Zamawiający będzie prowadził negocjacje z wybranymi Wykonawcami. Negocjacjom mogą
podlegać wszystkie warunki zamówienia.
2. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert..
3. Składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentów
a) W toku analizy Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących Oferty i pozostałych dokumentów, jak również do usunięcia
błędów i uzupełnienia braków.
b) W toku postępowania Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych omyłek
rachunkowych i pisarskich.
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VIII. Unieważnienie postępowania
Na każdym etapie postępowania o zamówienie odrębne, Zamawiający zastrzega sobie wobec
Wykonawców, prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W takim przypadku
informacja o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców.

IX. UMOWA
1.

2.

Zawarcie umowy
1.1.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ksero dowodu
osobistego.

1.2.

Jeżeli wybranym Wykonawcą jest podmiot wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tego
podmiotu.

1.3.

Poczta Polska S.A. zastrzega wobec Wykonawców, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i
dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony PP S.A
przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub
zobowiązania do zawarcia umowy.

Wzór umowy
Wzór umowy wraz z załącznikami do umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Data: ……………………….2017 r.
Specyfikację zatwierdził :

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla AP w miejscowości Trębaczew k. Działoszyna
Załącznik nr 1a – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Wymogi lokalowe.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Wzór umowy agencyjnej wraz z załącznikami.
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